
- PROJEKT - 

1 

  Katowice, dnia 09.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUDŻETU MIASTA RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 

Na mocy uchwały nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalony został 

skład osobowy Komisji Budżetu Miasta. Uchwałą nr II/12/10 Rady Miasta Katowice z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice na Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta wybrany został 

radny Marek Szczerbowski.  

 

W okresie sprawozdawczym skład Komisji ulegał zmianom.  

 

Na mocy uchwały nr IV/28/11 Rady Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2011 r. skład 

Komisji został uzupełniony o radną Elżbietę Zacher. Zmianie uległ również skład osobowy 

prezydium Komisji. Uchwałą nr IV/29/11 Rady Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2011 r. 

radna Elżbieta Zacher została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu Miasta. 

W wyniku podjęcia uchwały nr VII/87/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. 

skład Komisji Budżetu Miasta został uzupełniony o radnego Wiesława Mrowca. Uchwałą 

nr VIII/116/11 Rady Miasta Katowice z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwała nr VII/87/11 Rady 

Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. została uchylona.   

 

Na mocy uchwały nr XVIII/386/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012 r. skład 

Komisji został uzupełniony o Panią radną Krystynę Panek.  

 

W związku z podjęciem uchwały nr XXXV/766/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 

r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice, zmianie uległo prezydium Komisji. Pan radny Marek Szczerbowski został wybrany 

przewodniczącym Komisji, natomiast Pani radna Elżbieta Zacher oraz Pan radny Arkadiusz 

Godlewski zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Komisji Budżetu Miasta. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja 

Budżetu Miasta liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Jerzy FORAJTER 

2. Arkadiusz GODLEWSKI – Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Helena HRAPKIEWICZ 

4. Daria KOSMALA 

5. Krystyna PANEK 

6. Mariusz SKIBA    

7. Marek SZCZERBOWSKI – Przewodniczący Komisji   

8. Tomasz SZPYRKA 

9. Barbara WNĘK 

10. Elżbieta ZACHER – Wiceprzewodnicząca Komisji  

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr V/46/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 
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 Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Budżetu Miasta.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 50 posiedzeniach w tym 6 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na konieczność przyjęcia „Opinii Komisji Budżetu 

Miasta do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice” oraz zaopiniowania 

dodatkowych projektów uchwał Rady Miasta Katowic. Podczas ww. posiedzeń Komisja 

wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 89 %.  

 

Głównymi tematami prac Komisji w czasie trwania kadencji, były sprawy związane 

z gospodarką finansową miasta i jego jednostek organizacyjnych. Komisja podczas swoich 

prac szczególną uwagę zwracała na wykonanie budżetów w poszczególnych latach, projekty 

budżetów na lata kolejne, a także postęp prac nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego oraz 

budżetu partycypacyjnego. Ponadto Komisja zajmowała się sprawami związanymi 

z gospodarką mieniem miasta, w tym gospodarką nieruchomościami.  

 

Tematami cyklicznie analizowanymi przez Komisję Budżetu Miasta w omawianym okresie 

sprawozdawczym były: 

 prezentacja harmonogramu realizacji budżetu miasta w podziale na poszczególne 

kwartały roku budżetowego, 

 stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 

5b i 6a), 

 analiza dochodów gminy z podatków i opłat lokalnych w tym analiza skuteczności 

windykacji w związku z zatrudnieniem nowych pracowników,  

 informacja o zmianach w budżecie wywołanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta 

w ramach jego kompetencji, 

 analiza możliwości poprawy efektywności gospodarowania finansami miasta (konta 

bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku, ulgi PFRON dla pracodawców 

i sposób ich wykorzystania przez jednostki organizacyjne, ubezpieczenie majątku 

miasta oraz zakup energii na wolnym rynku), 

 analiza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań gminy, zlecanych 

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

 informacja o realizacji dochodów budżetu miasta według źródeł, 

 analiza dochodów z majątku gminy w latach 2010-2013 w 2014 roku oraz 

perspektywa na lata następne, 

 analiza wydatków na budownictwo mieszkaniowe w tym na remonty budynków 

komunalnych w latach 2010-2013 w 2014 roku oraz perspektywa na lata następne. 

 

Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, rozpatrywała działalność 

merytoryczną Urzędu Miasta, podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek 

z udziałem majątku gminy w zakresie usług świadczonych dla mieszkańców. 

 

Wątpliwości Komisji w omawianym okresie budziły wskaźniki ściągalności należności 

podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice, kryteria przydzielania środków 

finansowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących 
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zadania gminy oraz efektywność gospodarowania finansami miasta. Obawy Komisji 

w omawianym okresie budziło również obejmowanie i zbywanie akcji spółek prawa 

handlowego przez miasto Katowice, a także realizacja zadań inwestycyjnych w tym 

szczególnie modernizacja Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budowa nowej 

siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego. Komisja zwracała również uwagę na brak identyfikacji ryzyk 

w zarządzaniu miastem oraz sposób identyfikowania podmiotów i jednostek zobowiązanych 

do płacenia podatku od nieruchomości. Wątpliwości członków Komisji budziła również 

polityka miasta w zakresie oświaty i edukacji oraz udzielanie bonifikat różnym podmiotom 

funkcjonującym na terenie miasta Katowice. Komisja niejednokrotnie zwracała również 

uwagę na problemy z płynnością finansową Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem 

wielu dyskusji podczas posiedzeń Komisji była również kwestia kształtowania się nadwyżki 

operacyjnej oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym trendom.   

 

W posiedzeniach Komisji Budżetu Miasta uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 

podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem majątku gminy jak również 

Przewodniczący Rad oraz Przewodniczący Zarządów Jednostek Pomocniczych 

funkcjonujących w mieście Katowice, a także przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji 

Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Katowicach oraz 

Organizacji Międzyzakładowej nr 12 - 035 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach.  

  

W wyniku swej działalności Komisja Budżetu Miasta rozpatrzyła 103 sprawozdania 

i informacje, wydała 311 opinii do projektów uchwał jak również wystosowała 38 wniosków 

i zapytań do Prezydenta Miasta Katowice w sprawach będących przedmiotem analizy na 

poszczególnych posiedzeniach.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski niejednokrotnie proponowała 

podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania poszczególnych sfer życia 

w mieście Katowice. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 

o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 

ich realizacji. 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji zaangażowani byli w prace zespołów, które 

zajmowały się przygotowaniem projektów opinii i rozstrzygnięć w prowadzonych 

postępowaniach m.in. zespołu do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących 

zwolnień od podatku od nieruchomości w mieście Katowcice.  

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Budżetu Miasta 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta 

 

 

Marek SZCZERBOWSKI 

 


